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Ennakkovaraus toiminta 

Varaus 

1. Paina MENU 

2. Valitse 2 Varaukset 

3. Valitse 1 Varaa 

4. Annan varausnumero esim.3 + ok (numerosarja voi  alkaa numerosta  1) 

5. Muista pitää varausnumerot järjestyksessä sekä tiedossa itselläsi esim.paperilla. 

6. Syötä summa esim. 1.00 + ok 

7. Valitse joko kortin syöttäminen tai valitse korttinumeron syöttäminen manuaalisesti 

8. Jos valitsit korttinumeron syöttö paina se näppäin missä teksti on yläpuolella Syötä 

korttinumero (valkoinen teksti, näkösuojan yläpuolella oikeassa laidassa). 

9. Syötä korttinumero + ok 

10. Syötä voimassa oloaika + ok (syötä myös 0 jos on esim. 0216) 

11. Maksupääte tulostaa kuitti (kauppiaan kappale) 

12. Paina ok tulostuu asiakkaan kappale 

Päätä varaus (maksetaan varaus, jos asiakas ei tulee paikalle silloin varaus pitää vapauttaa tai 

veloittaa asiakkaalta) 

1. Paina MENU 

2. Valitse 2 Varaukset 

3. Valitse 2 PÄÄTÄ 

4. Anna oikea varausnumero esim.3 + ok 

5. Syötä summa + ok 

6. Maksupääte tulostaa kauppiaan kuitti sekä asiakkaan kuitti 
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Vapauta jo tehty varaus 

1. Paina MENU 

2. Valitse 2 Varaukset 

3. Valitse 3 Vapauta 

4. Anna vapautettava varausnumero esim.3 + ok 

5. Maksupääte tulostaa kauppiaan kuitti sekä asiakkaan kuitti ja varaus 3 on vapautettu. 

Vapautettu numero voi käyttää uudestaan. 

Avoimet varaukset 

1. Paina MENU 

2. Valitse 2 Varaukset 

3. Valitse 4 Avoin varaukset 

4. Maksupääte näyttää avoimet varaukset näytössä, jos on enemmän avoimia varauksia voit 

mennä ylös/alas painamalla nuoli ylös/nuoli alas näppäintä. Paina punainen tulet pois 

valikosta. Voit myös painaa MENU tulee valikko missä on mahdollisuus tulostaa , päättää tai 

vapauttaa varaukset.  

5. Jos on avoimia varauksia pitää ensin sulkea ne ennekuin pääte voi tehdä LÄHETÄ 

TAPAHTUMAT eli päivän päätös. 

 

 

HUOMIO: On olemassa kortteja jossa manuaalinen kortti syöttäminen ei ole sallittua joten 

silloin ei voida syöttää korttinumeroa. 

 

Jos haluatte ennakkovaraus toiminta niin pitää aina tarkistaa onko teidän pankissa 

mahdollisuus tehdä tämä toiminta kuten myös rahojen välittäjän kanssa. Toimii Elavon sekä 

NETSin kanssa. 

 

Jos kaikki on ok ja me aktivoimme ennakkovaraus toiminta, niin maksupäätteelle pitää tehdä 

PARAMETRIEN PÄIVITYS kun saatte ilmoituksen siitä. 

 

 


